
Klimatyzatory przenośne
Tę linię produktów Blaupunkt zaprojektował z myślą o potrzebach osób oczekujących wysokiej wydajności, mo-
bilności oraz komfortu użytkowania. Klimatyzatory cechuje prostota obsługi i niezwykła wydajność, a tryb nocny 
gwarantuje optymalne warunki w czasie snu. Urządzenia zapewniają najwyższą efektywność schładzania, grzania, 
osuszania i wentylacji.

Najnowszy produkt Moby Blue 1012W to prawdziwa rewolucja na rynku. Inteligentna technologia umożliwia zdal-
ne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu. To innowacyjne rozwiązanie jest odpowiedzią  
Blaupunkt na wciąż rozwijające się potrzeby użytkowników nowej generacji.
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KlIMaTyzaTor przeNośNy
Moby Blue 1012W
BaC-po-1012-C06W | Chłodzenie/Grzanie: 3,5/2,9 kW

Funkcja Wi-Fi to innowacyjne rozwiązanie, 
które pozwala zdalnie sterować klimaty-
zacją za pomocą smartfona lub tabletu.  
W drodze do domu czy biura można kon-
trolować urządzenie – włączyć, wyłączyć 
lub zmienić tryb pracy przy użyciu aplikacji 
mobilnej ioS lub android.

Timer Mode pozwala zaprogramować 
włączenie lub wyłączenie urządzenia  
z opóźnieniem czasowym dla wybranego 
trybu np. chłodzenia. Dzięki temu można 
cieszyć się odpowiednią temperaturą po-
mieszczenia po powrocie do domu przy 
jednoczesnej oszczędności energii.

4in1 sprawia, że Moby Blue 1012W to uni-
wersalne urządzenie klimatyzacyjne. Łączy 
w sobie cztery funkcje – efektywne chło-
dzenie, grzanie, osuszanie i wentylację.

Tryb pracy nocnej zachowuje optymalne 
warunki, aby zapewnić maksymalny komfort 
podczas snu. automatyczna kontrola tem-
peratury przy minimalnej głośności urzą- 
dzenia umożliwia spokojny wypoczynek.



KlIMaTyzaTor przeNośNy
Moby Blue 1012B
BaC-po-1012-C06B | Chłodzenie/Grzanie: 3,5/2,9 kW

Stylowy design czyni urządzenie dosko-
nałym dopełnieniem wystroju klasycz-
nych oraz nowoczesnych wnętrz. Czarny 
fortepianowy kolor wyróżnia klimatyzator  
wśród serii Moby Blue, co podkreśla jego 
ekskluzywny i ponadczasowy charakter.

Self-Diagnosis zapewnia łatwe diagno- 
zowanie urządzenia. Na wyświetlaczu leD 
pojawiają się komunikaty dotyczące stanu 
klimatyzatora np. konieczność opróżnienia 
pojemnika na wodę.

Cicha praca klimatyzatora zapewnia pełny  
komfort użytkowania. W urządzeniach 
zastosowano technologię wygłuszającą 
sprężarkę, co dodatkowo redukuje hałas 
i pozwala cieszyć się optymalną tempe-
raturą w ciszy. 

Funkcja Swing zapewnia równomierne 
rozprowadzenie powietrza po całym po-
mieszczeniu, tworząc przy tym komfortowy 
mikroklimat. Użytkownik może dostosować 
kierunek nadmuchu do własnych potrzeb 
przez zmianę pozycji deflektora. 



KlIMaTyzaTor przeNośNy
Moby Blue 1012D
BaC-po-1012-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 3,5/2,9 kW

Hidden Display podkreśla designerski 
charakter urządzenia. Wkomponowany  
w przedni panel wyświetlacz leD, który  
emituje delikatne białe światło, czyni  
klimatyzator niezwykle nowoczesnym 
elementem wystroju wnętrza.

Funkcja Smart pozwala na automatyczne  
zarzadzanie temperaturą. Jeśli zadana 
temperatura na wyświetlaczu zostaje osią-
gnięta – klimatyzator utrzymuje parametry  
termiczne, co ma bezpośrednie przełożenie 
na wysoką energooszczędność.

Zmywalny filtr  zapewnia niezwykłą wy-
godę użytkowania. Można go w łatwy 
sposób wyjąć z urządzenia, a następnie 
wyczyścić poprzez zanurzenie w ciepłej 
wodzie.

Oszczędzanie energii to cecha, którą 
urządzenia Blaupunkt zawdzięczają wy-
jątkowej wydajności i najlepszym klasom 
energetycznym. Dzięki temu klimatyza-
tory są przyjazne dla środowiska i ekono-
miczne w użytkowaniu.



KlIMaTyzaTor przeNośNy
Moby Blue 0909
BaC-po-0909-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 2,8/2,65 kW

Tryb turbo  zapewnia szybkie i skuteczne 
chłodzenie, klimatyzator pracuje wtedy 
z najwyższą prędkością wentylatora. To 
funkcja idealna do stosowania w upalne 
dni, by zapewnić przyjemny chłód przy wy-
sokich temperaturach.

Niezależne osuszanie pozwala zredu-
kować poziom wilgoci w pomieszcze-
niu. Doskonale sprawdza się w okresach 
deszczowych, by przywrócić optymalną 
wilgotność powietrza dla maksymalnego 
komfortu.

Auto Defrost to system automatycznego 
odszraniania, który pozwala zwiększyć wy-
dajność pracy urządzenia.

Łatwe czyszczenie panelu jest możliwe  
dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
komponentów, z których wykonane jest 
urządzenie. aby utrzymać klimatyzator 
w czystości, wystarczy go przetrzeć wil-
gotną ścierką.



KlIMaTyzaTor przeNośNy
Arrifana 07
BaC-po-0707-C11D | Chłodzenie/Grzanie: 2,0/2,0 kW

Kompaktowy design sprawia, że arrifana 07  
jest niezwykle poręczna, lekka oraz odznacza 
się dużą wydajnością mimo małych rozmia-
rów, dzięki czemu doskonale sprawdza się 
w niewielkich pomieszczeniach.

Auto Mode urządzenie automatycznie do-
stosowuje prędkość wentylatora do otocze-
nia, aby osiągnąć temperaturę docelową. 
Tryb auto zapewnia oszczędność energii  
oraz optymalną wydajność.

3in1 umożliwia efektywne chłodzenie  
i grzanie oraz zawiera niezależny tryb osu-
szania, co czyni arrifanę 07 wyjątkowo wy-
dajnym rozwiązaniem klimatyzacyjnym.

Łatwe przechowywanie rury odprowa-
dzającej i akcesoriów wewnątrz klimaty-
zatora jest wyjątkowo praktyczną cechą 
urządzenia. arrifana 07 posiada również 
wygodny schowek na pilot.



Tryb pracy nocnej zachowuje optymalne 
warunki, aby zapewnić maksymalny komfort 
podczas snu. automatyczna kontrola tem-
peratury przy minimalnej głośności urzą- 
dzenia umożliwia spokojny wypoczynek.

KlIMaTyzaTor przeNośNy
Arrifana 08C
BaC-po-0008-C06D | Chłodzenie: 2,33 kW

Oszczędzanie energii  to cecha, którą urzą- 
dzenia Blaupunkt zawdzięczają wyjątkowej 
wydajności i najlepszym klasom energetycz-
nym. Dzięki temu klimatyzatory są przyjazne 
dla środowiska i ekonomiczne w użytkowaniu.

Wyświetlacz LED umożliwia zarządzanie 
klimatyzatorem. Informuje użytkownika  
o osiągniętych parametrach urządzenia. 
Jest eleganckim elementem podkreślają-
cym wyjątkowy charakter urządzenia.

Timer Mode pozwala zaprogramować 
włączenie lub wyłączenie urządzenia  
z opóźnieniem czasowym w zakresie 24 
godzin.  Dzięki temu przez cały czas moż-
na cieszyć się najbardziej komfortową tem-
peraturą pomieszczenia przy jednoczesnej 
oszczędności energii.



Niezależne osuszanie pozwala zredu-
kować poziom wilgoci w pomieszcze-
niu. Doskonale sprawdza się w okresach 
deszczowych, by przywrócić optymalną 
wilgotność powietrza dla maksymalnego 
komfortu. 

KlIMaTyzaTor przeNośNy
Arrifana 15
BaC-po-0015-C06D | Chłodzenie: 4,4 kW

Tryb turbo zapewnia szybkie i skuteczne 
chłodzenie, klimatyzator pracuje wtedy 
z najwyższą prędkością wentylatora. To 
funkcja idealna do stosowania w upalne 
dni, by zapewnić przyjemny chłód przy 
wysokich temperaturach.

Fan Mode pozwala dostosować pręd-
kość wentylatora do potrzeb użytkow-
nika, aby osiągnąć maksymalny komfort 
wentylacji i głośności w pomieszczeniu.

Cicha praca to niespotykana cecha dla 
urządzeń o tak dużej wydajności. arrifana 15  
została stworzona w trosce o najwyższy 
komfort użytkowania przy najlepszej efek-
tywności chłodzenia, wentylacji i osuszania.



oczyszczacze powietrza
W powietrzu unoszą się cząsteczki zarówno naturalne, jak i zanieczyszczenia, które wpływają niekorzystnie na zdro-
wie i samopoczucie. Szkodliwe substancje powodują astmę, przewlekły katar i inne reakcje alergiczne oraz nasilają 
ich objawy.  produkty Blaupunkt usuwają aż 99% tych zanieczyszczeń dzięki wykorzystaniu systemu oczyszczania 
powietrza najnowszej generacji. 

Urządzenia z serii lavender filtrują, a następnie eliminują zanieczyszczenia i alergeny w powietrzu oraz niwelują 
nieprzyjemne zapachy, w tym dym papierosowy, pozostawiając powietrze świeże i czyste.
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Lampa UV pozwala na skuteczną dezynfek-
cję powietrza i powierzchni. promieniowanie 
ma silne właściwości biobójcze i nieodwra-
calnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie  
i grzyby oraz wszelkie drobnoustroje.

oCzySzCzaCz poWIeTrza
Lavender I1224
Bap-HC-I1224-U16X | etapy oczyszczania powietrza: 6

Wskaźnik wymiany filtrów gwarantuje 
optymalne działanie urządzenia i wygodę 
użytkowania dzięki wbudowanemu zega-
rowi, który po odliczeniu 3000 godzin pracy 
sygnalizuje konieczność wymiany filtrów.

6 etapów oczyszczania powietrza umoż-
liwia nie tylko filtrowanie, ale również elimi-
nowanie zanieczyszczeń. lavender I1224 
to doskonały wybór dla alergika, ponieważ 
szkodliwe substancje, w tym alergeny, są 
rozkładane na neutralne składniki.

Filtr HEPA usuwa aż 99% zanieczyszczeń 
powietrza: sierść, naskórek zwierząt domo-
wych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, 
roztocze oraz inne alergeny. zatrzymuje 
również niebezpieczne pyły zawieszone 
pM 2,5.



Usuwanie dymu papierosowego za-
pewnia filtr węgla aktywowanego i filtr 
węglowy, dlatego lavender I2041 jest do-
skonałym wyborem dla palaczy. Urządze-
nie eliminuje nieprzyjemny zapach dymu 
papierosowego oraz lotnych związków 
organicznych (VoC), które odpowiadają za 
powstawanie przykrych zapachów.

oCzySzCzaCz poWIeTrza
Lavender I2041
Bap-HC-I2041-X18X | etapy oczyszczania powietrza: 5

5 etapów oczyszczania powietrza polega  
nie tylko na filtrowaniu, ale również na eli-
minowaniu zanieczyszczeń, w tym pM2,5.   
Szkodliwe substancje są rozkładane na neu-
tralne składniki, a bakterie, wirusy, pleśnie  
i grzyby są dezaktywowane.

Inteligentny wskaźnik gwarantuje opty-
malne działanie urządzenia i wygodę użyt-
kowania dzięki sygnalizowaniu konieczności 
wymiany filtrów.

Wskaźnik jakości powietrza umożliwia 
bieżące monitorowanie stanu zanieczysz-
czeń. Dzięki innowacyjnej technologii urzą-
dzenie wskazuje na wyświetlaczu ilość szko-
dliwych substancji aż na trzech poziomach.



NeUTralIzUJ SMoG
W TWoIM DoMU I BIUrze!

Seria oczyszczaczy Lavender eliminuje szkodliwe substancje, pozostawiając  powietrze czyste i zdrowe.

Jak działają oczyszczacze powietrza Lavender?

etap 1:
Filtr wstępny

etap 2:
Filtr węglowy

etap 3:
Filtr węgla 

aktywowanego

etap 4:
Filtr HEPA

etap 5:
Jonizator

etap 6:
Lampa UV
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Klimatyzatory split

produkty Blaupunkt wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, aby połączyć komfort użytkowania, nieza-
wodność oraz niezwykłą efektywność. zoptymalizowana konstrukcja oraz innowacyjny układ sterowania przyczyniają 
się do obniżenia poziomu hałasu, co pozwala cieszyć się komfortową temperaturą powietrza w ciszy. 

efektem inteligentnej pracy klimatyzatorów dzięki technologii inwerterowej jest zwiększenie wydajności oraz 
zmniejszenie zużycia prądu, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska.
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Funkcja Wi-Fi pozwala na zdalne sterowanie 
klimatyzatorem na urządzeniach mobilnych 
kompatybilnych ze środowiskiem android  
i ioS przy użyciu dodatkowego wyposażenia.

KlIMaTyzaTory SplIT
Nitro Smart
Chłodzenie/Grzanie: od 2,5 do 5,1 kW/od 2,3 do 4,53 kW

Anti Cold Air kontrola wentylatora zapo- 
biega uderzeniom chłodu. Urządzenie zo-
stało zaprojektowane, aby napływ zimnego 
powietrza nie powodował poczucia dys-
komfortu.

Cichą pracę urządzeń umożliwia zopty-
malizowana konstrukcja kanałów powie-
trza. Gwarantuje to zmniejszenie poziomu 
hałasu aż o 3 dB(a) w porównaniu do zwy-
kłych klimatyzatorów.

Tropicana Batteria zapewnia wydajne 
chłodzenie nawet w ekstremalnie wysokich 
temperaturach, sięgających do 50 °C.



Turbo Mode pozwala uzyskać ponad-
przeciętny wskaźnik wydajności niezależ-
nie od warunków zewnętrznych w  jak naj-
krótszym czasie, również w ekstremalnych 
temperaturach np. przy -15 °C wydajność 
grzania to aż 97%, a chłodzenia 67%.

KlIMaTyzaTory SplIT
BluVenter
Chłodzenie/Grzanie: od 2,6 do 6,7 kW/od 2,8 do 7,3 kW

Funkcja iFeel pozwala na inteligentną 
kontrolę temperatury. Gwarantuje dopa-
sowanie trybu nawiewu do otoczenia dla 
maksymalnego komfortu użytkowania.

Cold Plasma Generator eliminuje bak-
terie, drobnoustroje oraz przykre zapachy, 
dbając nie tylko o optymalną temperaturę, 
ale również o zdrowe powietrze.

Inteligentne odszranianie uruchamia się, 
gdy jest niezbędne. Nowoczesny system 
kaskadowego odszraniania pozwala za-
oszczędzić energię i nie powoduje przerw 
w pracy klimatyzatora.



Zwiększona wydajność została zapew-
niona dzięki połączeniu kilku różnych jed-
nostek wewnętrznych dla lepszej kontroli 
mocy. Co więcej, pozwoliło to na zwiększe-
nie wydajności urządzeń multiBT do 140% 
w porównaniu z klimatyzatorami konwen-
cjonalnymi. Te same jednostki wewnętrzne 
mogą pracować w systemie multi i mono.

KlIMaTyzaTory SplIT
multiBT
Jednostki zewnętrzne Chłodzenie/Grzanie: od 5,3 do 12,3 kW/od 6,1 do 11,9 kW
Jednostki wewnętrzne naścienne Chłodzenie/Grzanie: od 2,6 do 5,0 kW/od 2,9 do 5,1 kW
Jednostki wewnętrzne kasetonowe Chłodzenie/Grzanie: od 2,5 do 3,5 kW/od 2,9 do 3,8 kW

Szeroki zakres temperatury pracy po-
zwala utrzymać stałą temperaturę przez 
cały rok, co jest wymagane np. w serwe-
rowniach, gdzie konieczne jest chłodze-
nie pomieszczeń nawet w zimę. Specjalny 
układ logiczny zintegrowany z układem 
sterowania pozwala korzystać z funkcji 
chłodzenia przy temperaturze zewnętrz-
nej sięgającej -15 C.

Technologia multiBT działa doskonale, 
gdy konieczne jest klimatyzowanie wielu 
pomieszczeń indywidualnie. Modułowy 
system Blaupunkt jest doskonałym rozwią-
zaniem przy ograniczonej przestrzeni.

Zwiększony komfort zapewnia szybkie 
chłodzenie i ogrzewanie, małe wahania 
temperatury i cicha praca. Temperatura 
może być regulowana w każdym pomiesz-
czeniu osobno dla optymalizacji komfortu 
użytkownika.



pompy ciepła

zastosowanie pomp ciepła to inwestycja w przyszłość, 
która zapewnia stabilne koszty ogrzewania, chłodze-
nia oraz produkcji ciepłej wody na domowe potrzeby. 
Urządzenia Blaupunkt wytwarzają ciepło poprzez odzy-
skiwanie naturalnej energii z powietrza, a dzięki odwró-
conemu obiegowi termodynamicznemu wykorzystują 
funkcję chłodzenia do zapewnienia odpowiedniej tem-
peratury również latem. 

Seria osaka jest potwierdzeniem legendarnej jakości  
i niezawodności japońskich produktów elektronicznych.
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Produkcję ciepłej wody użytkowej za-
pewnia łatwe podłączenie pompy do urzą-
dzenia grzewczego. ekonomiczne ogrze- 
wanie wody na domowe potrzeby pozwala 
znacząco zmniejszyć koszty i jednocześnie 
jest rozwiązaniem proekologicznym.

poMpa CIepŁa
Osaka 6
BHp-aW-M2117-r15e | Monoblok powietrze-woda | Chłodzenie/Grzanie: 5 kW/6kW

Funkcję chłodzenia zapewnia odwrócony 
bieg termodynamiczny, co pozwala nawet  
w gorących porach roku utrzymać pełną 
moc chłodniczą.

Low Tariff to tryb, który zapewnia najbar-
dziej ekonomiczną pracę urządzenia przy 
zapewnieniu optymalnej temperatury.

System monoblok pozwala na oszczęd-
ność miejsca oraz kosztów instalacji, po-
nieważ wszystkie elementy hydrauliczne  
znajdują się w jednostce zewnętrznej. Umoż-
liwia bezpośrednie podłączenie jednostki 
zewnętrznej do urządzeń grzewczych.



Timer pozwala zaprogramować włączenie 
lub wyłączenie urządzenia z opóźnieniem 
czasowym dla wybranego trybu np. chło-
dzenia w przedziałach czasowych dla poje-
dynczego dnia lub w grupach 7 dniowych, 
dla 5 dni pracy i na weekend.

poMpa CIepŁa
Osaka 10
BHp-aW-M3527-r15e| | Monoblok powietrze-woda | Chłodzenie/Grzanie: 8kW/10kW

Oszczędność energii zapewnia tech-
nologia inwerterowa z wykorzystaniem 
sprężarki prądu stałego typu twin rotary 
oraz dzięki zastosowaniu efektywnego 
wodnego wymiennika ciepła i wentyla-
tora DC.

Tryb pracy nocnej pozwala zaoszczędzić 
energię i zmniejszyć głośność, gdy nie ma 
potrzeby zapewnienia maksymalnej wy-
dajności pracy urządzenia.

Sterownik pokojowy pozwala na dosto-
sowanie działania pompy do wymagań 
użytkownika. Umożliwia łatwą regulację 
wszystkich funkcji urządzenia.



Łatwy montaż dzięki technologii mo-
noblok. Szybki montaż zmniejsza koszty 
instalacji urządzenia i umożliwia bezpo-
średnie podłączenie pompy do urządzeń 
grzewczych, chłodzących lub zbiornika 
CWU.

poMpa CIepŁa
Osaka 16
BHp-aW-M3525-r15e | Monoblok powietrze-woda | Chłodzenie/Grzanie: 16kW/16kW

Technologia inwerterowa umożliwia 
płynną regulacje mocy grzania lub chło-
dzenia, dostosowując zużycie energii do 
potrzeb.

Wyjątkowa wydajność przy niskich 
kosztach utrzymania czyni pompę cie-
pła najbardziej konkurencyjnym rozwią-
zaniem. W gorących porach roku pozwa-
la utrzymać moc chłodniczą, a w sezonie 
grzewczym cieplną, nieprzerwanie za-
pewniając ciepłą wodę.

Cicha praca urządzenia jest możliwa 
dzięki zastosowaniu innowacyjnych wen-
tylatorów z piórami w kształcie skrzydeł,  
co sprawia, że przepływ powietrza jest nie-
mal bezgłośny przy zachowaniu wysokiej 
wydajności pracy. poziom głośności pompy 
to 38 dB(a).


